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FICHA TÉCNICA DA EXPOSIÇÃO 

 
 

Título 
“Rota do Românico – Caminho de Encanto” 

 

Descrição 
A exposição é constituída por um conjunto de fotografias e de poemas que 

representam a visão dos autores sobre a Rota do Românico. 

 

Autores 
Norberto Valério | Fotografia 
Nasceu em Trás-os-Montes, por altura dos cravos de abril. Há mais de 20 anos que se 

dedica ao ensino e ao melhor do mundo: as crianças. Iniciou a sua atividade 

profissional na ilha de São Miguel, Açores, onde também se rendeu à fotografia. 

Escrever com luz, mais do que captar imagens, tem sido, desde então, uma forma de 

expressão e exteriorização de sentimentos. 

 

Miguel Gomes | Poesia 
Nasceu no Porto e desde escassos dias de caminho que habita na freguesia onde 

repousa D. Gonçalo Oveques (Cête, Paredes). Travou batalhas nas trincheiras 

tecnológicas (informática, gestão de produção, automação industrial), com pacíficas 

incursões nos campos da formação e ensino onde colheu nos olhos doutros o encontro 

das vozes com o silêncio. As palavras proferidas saem-lhe mudas, por isso, afirma, 

escreve na procura de olhares que o escrevam. 

 
Sinopse 
O olhar acumula-se, sem sentidos, a cada passo do caminho. Feliz pelo ornamentado 

trilho que se ergue, diariamente, treinam-se sentimentos a cada mão que se toca. O 

espanto mora ao virar da esquina, no pó esquecido, a sina, nas lendas que se tornam 

pigmento, no calar de todos os que ombrearam gigantes e que por eles não reza o 

momento. Nas páginas seguintes, de par a par, as janelas do que percorremos sem 

saber ainda, na altura, entre nuvens e brisas de brandura, os olhares e as letras que 

pendem do sonho de ver um trabalho concretizado. Este é o nosso batizado, nascido 

e criado. Filho que se ergue ao som dos conselhos, por entre concelhos, em dose 

dupla, que mais pudessem ser, fruto da amizade e das muitas imagens que não 

podemos partilhar, pois de incrustadas em nós, na íris, na retina, na ausência de voz, 

acomodam as lembranças de papel que caem a cada recordação do momento. Tu, 

que lês, és o verdadeiro monumento. O conhecer, desvendar, com as personagens 

conversar e saber, no fundo, de morto apenas o vocábulo, isto é o mundo! Quem se 

quer caminho despe-se vagabundo, não poderemos alcançar o invisível se nos 

tornarmos pintura de outrem. Por isso, amigo, amiga, ilustre desconhecido, 

desconhecida, aceita o convite e segue, pela vida, sem pranto, pela rota, caminho de 

encanto. 
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Data 
2014 

 

Número de fotografias 
24. Cada fotografia é acompanhada por um poema. 

 

Características técnicas 
Fotografias: 

Técnica fotográfica: digital, preto e branco. 

Suporte: impressão em papel fotográfico colado em K-Line com moldura em madeira.  

Dimensão: 104x76 cm (20 fotografias verticais e 4 horizontais). 

 

Poemas: 

Suporte: impressão em papel fotográfico colado em K-Line. 

Dimensão: 5,5 cm de largura. A altura varia entre 11 e 45 cm.  

 

Montagem 

Sistema de suspensão na parede: as molduras das fotografias têm um suporte de 

metal, central, na parte posterior. 

Número de metros lineares necessários para a exposição: cerca de 48. 

 

Transporte e acondicionamento 
A entidade que solicita a exposição deve assegurar o transporte da mesma. 

Esta entidade deve levantar e entregar a exposição na sede da Rota do Românico, em 

Lousada, ou em local previamente indicado pela Rota do Românico. 

No momento da devolução da exposição, esta deve estar bem acondicionada e em 

perfeito estado de conservação. Os serviços da Rota do Românico devem efetuar, 

nesse momento, uma análise do estado de conservação de todos os elementos 

(fotografias e poemas) que integram a exposição. 

 

Seguro e termo de responsabilidade 
O seguro não é obrigatório. Contudo, a entidade que solicita a exposição deve zelar 

pelo seu bom estado de conservação. Caso haja danos, a entidade deve proceder à 

sua reparação ou ressarcir a Rota do Românico dos prejuízos decorrentes. 

O termo de responsabilidade da exposição deve ser assinado pelo representante da 

entidade que a solicita, no momento do seu levantamento. 

 

 
Catálogo da exposição 
A exposição deve ser acompanhada por um catálogo para consulta dos visitantes. 
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Divulgação 
A divulgação da exposição é da responsabilidade da entidade que a solicita. No 

entanto, a Rota do Românico também partilhará essa responsabilidade, através dos 

seguintes meios de comunicação: sítio da internet, facebook e newsletter digital.  

A Rota do Românico enviará para a citada entidade o cartaz, em formato digital, da 

exposição, que poderá ser utilizado na sua divulgação. 

 

Os meios de divulgação e informação da exposição (cartazes, convites, folhetos, 

etc.), em suporte físico e/ou digital, realizados pela entidade que a solicita, devem 

apresentar sempre o logótipo da Rota do Românico.  

 

Material informativo  
Durante o período de exposição ao público, devem ser disponibilizados também 

materiais de divulgação (folhetos, postais, mapas, brochuras, etc.) da Rota do 

Românico. Estes materiais devem ser fornecidos pela Rota do Românico no momento 

do levantamento da exposição. 

  
Propriedade da exposição 
VALSOUSA - Associação de Municípios do Vale do Sousa 

Rota do Românico 

Praça D. António Meireles, 45 

4620-130 Lousada – Portugal 

Coordenadas: 41°16' 33.72" N / 8°17' 1.54" O  

 

Contactos 
Rota do Românico 

Telefone:  +351  255 810 706 

Telemóvel: +351  918 116 488 

rotadoromanico@valsousa.pt 

www.rotadoromanico.com 

 

 

 


